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La participació final al Bages és
d'un 26'89%
Resultats finals a 7 municipis.
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8974/bon/dia/catalunya) Veure galeria de fotos
de la jornada del 13D al Bages
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/galeria/120/consultes/13-d)
FINAL DEFINITIU: Marganell. cens 258. participació: 82 (31,78%). Si: 79 vots (96,34%), Abs.: 1
(1,2%), No: 2 (2,4%) | FINAL DEFINITIU: L'Estany. cens 340. participació 224 (65,88%). Sí: 191
(85,65%), Abs: 23 (10,31%), No: 9 (4,03%), Nuls 1 | FINAL DEFINITIU: Sallent. cens 6108.
participació: 1670 (27,34%). Sí: 1535 vots (92,14%), Abs.: 49 (2,94%), No: 82 (4,92%), Nuls: 4 |
FINAL DEFINITIU: Calders. cens 750. participació 381 (50,80%). Sí: 353 (92,89%), Abs: 17
(4,47%), No: 10 (2,63%), Nuls 1 | FINAL DEFINITIU: Castellbell i el Vilar. cens 3046. participació
542 (17,68%). Sí: 527 (97,59%), Abs: 1 (0,19%), No: 12 (2,22%), Nuls 2 | FINAL DEFINITIU:
Navàs. cens 5227. participació: 1429 (27,34%). SÍ: 1386 vots (97,19%), Abs.: 16 (1,12%), No: 24
(1,68%), Nuls: 3
Seguiment en directe de la JORNADA ELECTORAL al Bages
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8974/bon/dia/catalunya) Participa en el Fòrum
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/forum/tema/299/consultes/13-d) |
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8974/bon/dia/catalunya) Historial de les
consultes (http://www.naciodigital.cat/manresainfo/grans/temes/43/consultes/independencia)
Enquesta: (http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8974/bon/dia/catalunya) Es notarien
menys els efectes de la crisi amb una Catalunya independent?
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/enquestes/12)
Robot: (http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8974/bon/dia/catalunya) Segueix
l'actualitat de les consultes amb el Recull de premsa (http://www.naciodigital.cat/robot/consultes)
Antecedents: (http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8974/bon/dia/catalunya) Consultar
els antecedents sobre les consultes a través del Gran Tema
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/grans/temes/43/consultes/independencia)

(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8974/bon/dia/catalunya)
A C T U A L I T Z A (http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8974/bon/dia/catalunya)
21:19: FINAL DEFINITIU: Castellbell i el Vilar. cens 3046. participació 542 (17,68%). Sí: 527
(97,59%), Abs: 1 (0,19%), No: 12 (2,22%), Nuls 2.
21:00: FINAL DEFINITIU: Calders. cens 750. participació 381 (50,80%). Sí: 353 (92,89%), Abs:
17 (4,47%), No: 10 (2,63%), Nuls 1.
20:49: FINAL PARTICIPACIÓ: Callús. cens 1406. participació 475 (33,78%)
21:00: FINAL DEFINITIU: L'Estany. cens 340. participació 224 (65,88%). Sí: 191 (85,65%), Abs:
23 (10,31%), No: 9 (4,03%), Nuls 1.
20:44: FINAL DEFINITIU: Sallent. cens 6108. participació: 1670 (27,34%). Si: 1535 vots
(92,14%), Abs.: 49 (2,94%), No: 82 (4,92%), Nuls: 4.
20:38: FINAL DEFINITIU: Marganell. cens 258. participació: 82 (31,78%). SÍ: 79 vots (96,34%),
Abs.: 1 (1,2%), No: 2 (2,4%), Nuls: 0.
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20:32: FINAL DEFINITIU: Navàs. cens 5227. participació: 1429 (27,34%). SÍ: 1386 vots (97,19%),
Abs.: 16 (1,12%), No: 24 (1,68%), Nuls: 3
20:31: FINAL PARTICIPACIÓ: Sant Salvador de Guardiola. cens 2446. participació: 462 vots. en
percentatge participació: 18,88%
20:03: Callús fa del 13-D una gran festa popular
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8982/callus/13-d/gran/festa/popular)
20:00: No va més. Es tanquen els col·legis electorals. En breu es comença el recompte.
19:32: L'ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha facilitat 30 fulls d'empadronament durant
el dia per a poder votar. A 2/4 de 8 Sant Salvador de Guardiola es situa en el 18% de participació.
19:30: Navàs es col·loca en el 23'53% a les 7 del vespre.
19:23: Calders arriba al 50% de participació.
19:16: A Osona el 32,2% dels electors ja ha votat
(http://www.osona.com/noticia/17631/dels/electors/votat) , mentre que a Catalunya ja es supera
el 20% (http://www.naciodigital.cat/gironainfo/noticia/11293/participacio/catalunya/sobre)
19:12: La participació a L'Estany ja supera el 60%.
19:05: La participació a Sant Salvador de Guardiola quan falta una hora se situa per sobre del
17%.
J.Fernandez
Marc
Vilanova
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/galeria/120/consultes/13-d)
Navàs
enceta el vespre amb concerts i actuacions a la plaça Gaudí.

18:01:
Sallent es situa en un 22% de participació a dues hores de tancar les meses.
El col·legi electoral de Sallent ha estat un constant degoteig de gent.
17:55: Castellbell i el Vilar passa del 14% de participació a 2/4 de 6 de la tarda.
17:41: Sant Salvador de Guardiola es situa en el 13'6% de participació. Des de l'organització es
confirma que hi ha passat a votar molta gent gran.
17:34: A Callús, el 25% de la població ja ha votat per les consultes.
17:23: Dades de les 5 de la tarda, 970 vots a Navàs. Un 18,55%.
17:18: Calders supera el 40% de participació a les 5 de la tarda.
17:10: Jaume Perarnau, alcalde de Calders, confia en el Joc del Quinto que ha començat a les 5
de la tarda per arribar al 50%. "Les valoracions de la consulta s'hauran de fer després de les tres
dates. Ningú havia de pensar que la independència de Catalunya seria cosa d'un dia". "Estem
molt contents amb la feina de la comisió, en la que l'Ajuntament hi ha participat activament"

El president de la Federació Catalana de Caça també vota

16:45: Marganell està vivint una jornada marcada pels problemes amb la cobertura d'internet, però
al migdia tancava amb un 23% de participació.
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15:47: Al diari: Ajunten la bufanda solidària de Castellbell i el Vilar per la Marató
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8980/ajunten/bufanda/solidaria/castellbell/vilar/ma
rato)
15:37: Actualització al 13D a Catalunya minut a minut: 105.000 vots a les 13:00
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8952/13-d/catalunya)
14:56: Jordi Moltó, alcalde de Sallent: "Avui és un dia festiu". "Cal destacar la capacitat
d'organització que han demostrat totes les plataformes del Decidim per sobre de sigles polítiques".
"Només això ja és un èxit". "S'ha d'anar treballant per aconseguir el màxim de sobirania nacional".
14:55: Més del 15% dels navassencs han votat ja (sense els anticipats).
Marc Vilanova

14:39:
La participació a Callús és del 18,34% a les 14:00. 207 persones ja han votat. Durant el
Sallent està vivint una jornada d'afluència notable a les urnes.
matí hi ha hagut jocs per la quitxalla i un concert de la Coral Romança, que ha acabat amb la
interpretació dels Segadors, un moment emotiu (cap a la una del migdia).
Castellbell decideix
Guardiola Decideix
Aspecte de l'interior del Teatre Casino Burés durant el matí.

14:34:
Castellbell i el Vilar supera el 10% de participació.
Actuació dels DEFESTA.CAT a Sant Salvador de Guardiola.
L'Estany Decideix

14:28:
Sallent confirma l'alça i està per sobre del 17% de participació.
Salvador Tresserra, alcalde de L'Estany, votant.

Les monges de Sant Benet han votat al col·legi de Marganell

13:32: Sant Salvador de Guardiola confirma un 9,36% de participació a 2/4 de 2.
13:23: Pujada Galeria de Fotos de la Fira del Tió de Moià
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8979/fira/tio/moia/imatges)
Jordi Masdeu

13:07:
Sallent supera el 15% de participació a la 1 del migdia.
Malgrat el fred, molta gent davant del col·legi electoral de L'Estany.
13:04: Castellbell i el Vilar registra 209 vots aquest matí.
12:32: Jornada festiva, grallers i música reivindicativa. A les 12:30 han votat 80 persones (+44
vot anticipat) d'un cens de 340 votants. Molta gent al carrer malgrat el fred. Fins i tot s'ha hagut
de denegar el vot a 7 ciutadans que, tot i portar el DNI, no tenien el certificat d'empadronament.
12:06: Josep Oliva, alcalde de Navàs: "Avui vivim una jornada extraordinària des de l'absoluta
normalitat". "Navàs Decideix està sorpresa amb la resposta del poble: 400 vots en menys de tres
hores". "El camí serà llarg i ens cal responsabilitat per no passar del pessimisme a l'eufòria, tothom
ha de prendre consciència per no caure en el desànim". "La jornada d'avui haurà de ser vinculant
amb la consciència de tothom".
12:00: A L'Estany ja hi han votat 113 electors d'un cens total de 340. Un 33'23%
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L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola obert per oferir fulls d'empadronament

11:47: Una desena de monges de Sant Benet s'han acostat a votar al col·legi electoral de
Marganell. No, no hi era la Germana Forcades que és a Alemanya.
11:43: A Castellbell i el Vilar han votat més de 100 persones en les dues primeres hores de
consulta.
11:28: Albert Miralda, alcalde de Sant Salvador de Guardiola: "Desitjo que la jornada transcorri
amb total normalitat. Les consultes són un exercici de llibertat i normalitat democràtica". Miralda va
fer ús del vot anticipat ja que avui és fora de Sant Salvador de Guardiola.
J. Fernandez

11:08:
A Navàs 175 persones han votat en les dues primeres hores amb els col·legis oberts. Al
Xocolatada a la porta del col·legi electoral de Navàs.
carrer s'ofereix xocolatada i l'ambient és festiu i s'iniciaran activitats de seguida.
11:04: Salvador Tresserra, alcalde de L'Estany: "Al poble, ja ha votat aproximadament el 28%
dels 340 ciutadans amb dret a vot". A L'Estany ja tenen a punt la botifarrada per tothom qui
vulgui passar per la població del Moianès i ara sortiran els gegants.
10:57: Fa gairebé una hora que funciona la xocolatada i els jocs pels infants a Callús.
10:45: Llista de Col·legis electorals al Bages
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8934/gaireb/20000/bagencs/podran/decidir/13-d)

Els cartells han estat esmicolats durant la nit a Sant Salvador de Guardiola
Callús decideix

10:38:
Sallent porta més de 200 vots en una hora i mitja des de l'obertura.
Carpa de Callús davant el Casal, aquest matí, abans de l'inici.
10:20: Com a contrapunt positiu, l'Ajuntament de Sant Salvador obrirà 4 hores (2 al matí i 2 a la
tarda) per facilitar el full d'empadronament a qui no el tingui.
10:18: A Sant Salvador de Guardiola s'han despertat amb tots els cartells esmicolats i amb una
pancarta de la CUP arrencada. Han notificat la incidència a Mossos i els Mossos són davant del
Col·legi electoral com a element dissuassori.
10:13: A Osona, 34 municipis estan cridats a votar. Seguir des d'Osona.com en format Twitter
(http://osona.com/)
10:02: A Calders ja han votat 21 persones en una hora d'obertura del Col·legi electoral.
9:58: Callús confirma que s'ha obert amb normalitat, però que ja s'han trobat amb una primera
persona queno pot votar ja que les dades del D.I. no tenen el domicili del poble i no va anar a
buscar el full d'empadronament.
9:42: Ahir va ser notícia a Manresa la Fira de Santa Llúcia
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8978/fira/santa/llucia/porta/aires/nadal/manresa)
J. Fernandez

9:25:
Des de Castellbell ens expliquen que dos veïns del poble que són treballant a Irlanda no han
Primers votants a Navàs.
pogut votar malgrat que ho han provat de fer via fedataris, davant les mancances del sistema de
vot per correu, però la Coordinadora Nacional no els autoritza a donar per bons els vots. Els dos
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nois no podran votar tot i ser a Irlanda de forma temporal i tenir l'empadronament a Castellbell i el
Vilar.
Ells van demanar poder votar a la Comissió Organitzadora. La Comissió de Garanties els va enviar
un full de sol·licitud d'inscripció a la Mesa Electoral signada pel Jutge de Pau del poble i butlletes
del SÍ, NO i en BLANC. Aquesta sol·licitud va ser retornada per correu Certificat, Urgent i
missatgeria a la Comissió de Garanties amb les dades dels dos nois per separat, escrites a mà i
signades. El sobre de vot va dintre d'un altre sobre amb el número de DI i el presentaran al
Jutge de Pau dos fedataris que s'hauran acreditat prèviament i donaran fe que les dades són
exactes.
Malgrat tot això, la Coordinadora Nacional diu que no són vots vàlids perquè el Vot per Correu no pot
ser validat sense Correus ni Cens Electoral.
Alguns patriotes, davant aquesta dificultat, han decidit votar a Casals catalans a l'estranger.
N.d'Opinió: Tot i casos flagrants, és preferible pecar de prudència que no pas donar arguments a
qui vulgui tombar el sistema.
J.Fernandez

9:12:
Els col·legis electorals han pogut obrir sense problemes. Comencem ronda de consulta a
Obertura Col·legi electoral de Navàs.
cadascun dels municipis.

7:24: Fa estona que a Callús s'està muntant la carpa que acollirà el col·legi electoral davant del
Casal.
7:24: Assentem la base per a fer el seguiment de les consultes.
Ahir dissabte va ser notícia al Bages:
Sallent compartirà consulta amb el mercat dominical i la Fira de Santa Llúcia
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8973/sallent/compartira/consulta/amb/mercat/domi
nical/fira/santa/llucia)
Tot està a punt a Navàs, on s'han recollit un centenar de vots anticipats
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8971/tot/esta/punt/navas/recollit/centenar/vots/anti
cipats)
Castellbell i el Vilar tindrà dues meses amb una tercera de reserva
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8968/castellbell/vilar/tindra/dues/meses/amb/terce
ra/reserva)
[Fotonotícia] Les hores prèvies al col·legi electoral de L'Estany
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8967/fotonoticia/hores/previes/col/legi/electoral/est
any)
Guardiola Decideix anima a votar amb un cotxe amb megafonia
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8966/guardiola/decideix/anima/votar/amb/cotxe/a
mb/megafonia)
Més de 300 persones ja han votat a les consultes del Bages
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8965/300/persones/votat/consultes/bages)
Manresainfo oferirà la jornada de les consultes en directe
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8962/oferira/jornada/consultes/directe)
Útils per a seguir la jornada:
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Minut a minut: El 13-D a Catalunya (http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8952/13d/catalunya)
Informació: Col·legis electorals i declaracions prèvies a cadascun dels 8 municipis
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/8934/gaireb/20000/bagencs/podran/decidir/13-d)
Enquesta: Es notarien menys els efectes de la crisi amb una Catalunya independent?
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/enquestes/12)
Robot: Segueix l'actualitat de les consultes amb el Recull de premsa
(http://www.naciodigital.cat/robot/consultes)
Antecedents: Consultar els antecedents sobre les consultes a través del Gran Tema
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/grans/temes/43/consultes/independencia)
Fòrum: Consultes d'autodeterminació del 13-D
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/forum/tema/299/consultes/13-d)
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